Marcos históricos da Obra "Ajuda à Igreja que Sofre" (AIS)
1947 Natal na Abadia de Tongerlo na Bélgica: O sacerdote norbertino holandês, Werenfried
van Straaten, publica o artigo "Paz na Terra? - Sem lugar na Estalagem" no folheto da
sua abadia. Clama por socorro para 14 milhões de refugiados alemães, expulsos de suas
casas na Europa de Leste e vivendo agora em miséria extrema, numa Alemanha
bombardeada. Ao mesmo tempo, apela à reconciliação com os alemães "inimigos de
ontem".
1948 Aflui abundante ajuda da Bélgica e Holanda para a Alemanha. Este auxílio inclui
toucinho – daí a lendária alcunha de “Padre Toucinho” dada ao Pe. Werenfried. 3.000
dos chamados "padres mochila" – sacerdotes refugiados prestando assistência a
refugiados irmãos na Alemanha – são "adoptados" por centenas de milhares de alunos
flamengos.
1949 Pe Werenfried começa a apoiar Mons. Kindermann, que tinha fundado um centro de
refugiados e um seminário para seminaristas refugiados em Königstein (Alemanha). Na
Bélgica, é lançada a campanha "Veículo para Deus" para fornecer aos "padres mochila"
motocicletas e "carochas" Volkswagen.
1950 Campanha "Camião capela". Autocarros em segunda mão, que eram propriedade dos
caminhos-de-ferro holandeses, são convertidos em igrejas móveis, permitindo aos
sacerdotes refugiados alemães celebrarem Missa para os seus rebanhos dispersos,
administrarem os sacramentos e entregarem ajuda em bens materiais vitais.
1952 É realizado o segundo congresso "Ajuda à Igreja que Sofre" em Königstein, com
representantes de 18 países, fazendo o relatório da situação da Igreja perseguida para lá
da "Cortina de Ferro". Este é o momento em que a AIS amplia a sua ajuda, para incluir a
Igreja perseguida e oprimida na Europa de Leste, dominada pelos comunistas.
1956 A AIS cria na Alemanha um secretariado destinado à angariação de fundos. Os
primeiros “beneficiários” tornam-se “dadores generosos”, assegurando à AIS a
capacidade de longo prazo para ajudar a Igreja oprimida em todo o mundo.
Durante a sublevação húngara, o Pe. Werenfried encontra-se com o Cardeal Mindszenty
em Budapeste e lança uma importante campanha de ajuda a favor da Hungria.
1957 Tem início a ajuda para a formação de sacerdotes e o apoio a religiosas contemplativas
na Polónia.
1961 É prestada ajuda de socorro aos refugiados em fuga dos regimes comunistas na China,
Coreia do Norte e Vietname do Norte.
1962 O Papa João XXIII pede ao Pe. Werenfried que inclua a América Latina no âmbito da
sua obra.
1963 O Pe. Werenfried encontra-se em Roma com o bispo ucraniano, Josyf Slipyj, disposto a
morrer por sua fé. A ajuda para os católicos de rito oriental torna-se um importante
componente da obra da AIS.
1964 O Papa reconhece formalmente a AIS como "Pia Associação” e coloca-a sob a
jurisdição directa da Santa Sé. A Sede Internacional é mudada de Tongerlo para Roma.
1

1965 Tem início a ajuda para a Igreja sofredora em África.
1966 O Pe. Werenfried ajuda a Irmã Hadewych a fundar as "Filhas da Ressurreição" em
Bukavu (República do Congo).
1968 Após o esmagamento da "Primavera de Praga", o Pe. Werenfried intensifica esforços
para a Igreja perseguida na República Checa.
1969 Esta obra de beneficência adopta o nome "Ajuda à Igreja que Sofre". O Pe. Werenfried
publica o seu livro "Onde Deus chora".
1973 É lançado o projecto AMA. 300 São adquiridos camiões que tinham pertencido ao
exército suíço, convertidos e expedidos para o Brasil, para servirem o trabalho pastoral
da Igreja na vasta selva da bacia amazónica.
1975 A sede internacional é mudada de Roma para Königstein (Alemanha).
1976 Focalização na Ásia. Apoio para os "boat-people", refugiados vivendo em barcos em
fuga do Vietname, bem como para refugiados de regimes comunistas no Laos e no
Camboja.
1979 São impressas Bíblias para crianças, destinadas à América Latina, para assinalar o Ano
Internacional da Criança. A ideia da Bíblia para crianças tornando-se depois no maior
projecto internacional permanente da história da AIS.
1981 Foi realizada a primeira Assembleia-Geral em Roma, para eleger o primeiro presidente
da AIS.
A AIS e outras 10 obras de beneficência lançam o apelo "Um barco para a Polónia", a
fim de recolher toneladas de ajuda para a Polónia.
1984 A Santa Sé reconhece a AIS como Associação Pública Universal dependente da
Congregação para o Clero. Por esta ocasião, a AIS criou secretariados em 13 países
ocidentais, destinados à angariação de fundos.
1988 As entidades comunistas concedem à AIS autorização para enviar 120.000 Bíblias à
Igreja Católica para a União Soviética.
1989 Caem os regimes comunistas da Europa Central e de Leste. O Pe. Werenfried viaja para
a Roménia, para se encontrar com bispos da ainda proibida Igreja Católica de Rito
Oriental.
Uma nova versão completa da Bíblia para crianças é produzida com o título "Deus fala
aos Seus filhos".
1990 Num congresso internacional dos colaboradores e amigos da AIS em Vallendar
(Alemanha), bispos da Europa de Leste dão testemunhos comoventes sobre as décadas
de perseguição. O congresso avalia formas de ajudar a Igreja a reconstruir-se após o
comunismo.
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1991 O Pe. Werenfried acompanha o Cardeal Lubachivsky no seu regresso a Lviv do exílio
em Roma e conforta e encoraja publicamente centenas de milhares de fiéis aglomerados
no centro da cidade.
1992 A AIS lança um novo programa de ajuda de amplo alcance para a reevangelização da
Europa Ocidental e Rússia. O Pe. Werenfried viaja para a Rússia pela primeira vez, para
se encontrar com o Patriarca ortodoxo Alexei II e outros bispos ortodoxos em São
Petersburgo e Novgorod. A ajuda pastoral para a Igreja Ortodoxa na Rússia transformase numa dimensão estratégica da AIS.
1995 A AIS estende e intensifica a sua ajuda para a Igreja perseguida na China comunista.
1996 Num ex-“país em desenvolvimento”, nomeadamente o Chile, é aberto o primeiro
secretariado destinado à angariação de fundos.
1997 Uma Missa especial em Roma, um encontro com o Papa e uma peregrinação ao
santuário Mariano de Fátima, por dois mil doadores e amigos da organização, assinalam
o jubileu de ouro da AIS.
1998 Publicação da primeira edição do Pequeno Catecismo Católico "Eu Creio", como
seguimento complementar da popular Bíblia para as crianças.
1999 Numa audiência em Roma, na véspera do Ano do Jubileu 2000, o Pe. Werenfried - o
fundador agora envelhecido - apresenta a nova liderança da AIS ao Papa João Paulo II.
2001 O Pe. Werenfried encontra-se com o Papa João Paulo II durante a mais recente viagem
pastoral à Ucrânia. O Para abençoa a propriedade em que será construído um seminário
greco-católico para sacerdotes com a ajuda de AIS. O seminário do Espírito Santo em
Lviv torna-se o maior investimento único da história da AIS.
2002 Têm lugar os primeiros encontros de assistentes eclesiásticos de todos os secretariados
nacionais da AIS em Königstein e em Roma, juntamente com a direcção da obra de
beneficência e seu fundador.
2003 O Pe. Werenfried celebra o seu 90.º aniversário em 17 de Janeiro. Uma Missa solene
festiva é celebrada na catedral de Limburg, juntamente com mais de 500 membros
colaboradores da associação, amigos e benfeitores. Na sua laudatio, o bispo Franz
Kamphaus faz o elogio, afirmando que a vida e a obra do Padre Werenfried são a
melhor prova de que a "religião continua a ser entusiasmante hoje em dia". Duas
semanas mais tarde, em 31 de Janeiro, o Pe. Werenfried parte para o eterno descanso.
Em 7 de Fevereiro de 2003, após solene Missa de Requiem na Catedral de Limburg,
presidida pelo Prefeito da Congregação Vaticana para o Clero, Cardeal Dario Castrillón
Hoyos e o Cardeal Joachim Meisner de Colónia, o fundador da AIS é sepultado em
Königstein.
É realizada uma conferência internacional para os membros da AIS, de 11 - 14
Setembro, em Castelgandolfo, para reflectir sobre "Padre Werenfried – seu legado e
missão".
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2004 Mais de 450 benfeitores e membros colaboradores da AIS tomam parte numa
peregrinação internacional a santuários marianos e locais históricos na Polónia. A
consagração da AIS à Mãe de Deus é renovada diante da célebre imagem da Virgem
negra em Chestocova.
2005 A AIS despede-se de Antonia Willemsen, que se reforma, tendo sido secretária-geral
durante longo tempo e o braço direito do Pe. Werenfried,
É aberto o Centro Pe. Werenfried em Königstein. Inclui o escritório onde trabalhava o
fundador, o seu arquivo e várias apresentações em multimédia. Uma das principais
peças em exposição é o famoso "chapéu dos milhões", que o Pe. Werenfried usou
durante mais de 50 anos a recolher donativos.
2006 É criado o 17.º secretariado nacional na Polónia, o primeiro dedicado à angariação de
fundos da AIS na antiga zona comunista.
2007 A AIS celebra seu 60º aniversário. Em Abril, em Roma, o Santo Padre agradece a esta
obra de beneficência o seu compromisso com o diálogo ecuménico com a Igreja
Ortodoxa Russa.
Em Maio, o Papa recebe o décimo milionésimo exemplar brasileiro da Bíblia para
crianças numa cerimónia especial, assinalando a ocasião na Fazenda da Esperança em
Guaratinguetá (Brasil), um centro de reabilitação para jovens tóxico-dependentes,
apoiado pela AIS.
Em Setembro, a liderança internacional da AIS reúne-se em Castelgandolfo para
assinalar o 60.º aniversário desta obra de beneficência. O tema da conferência é “Aus
unserer Wurzel hoffnungsvoll die Zukunft wagen” - (Partindo das nossas raízes, com
esperança em direcção ao futuro).
No Primeiro Domingo do Advento, uma delegação da AIS reza na Gruta da Natividade,
em Belém, pela paz no mundo e apela à solidariedade com os cristãos da Terra Santa.
Como evento culminante das celebrações do 60º aniversário, a peregrinação a Belém
presta um tributo explícito e apropriado ao artigo de Natal "Paz na Terra? - Sem lugar na
estalagem", escrito pelo Pe. Werenfried em 1947, que marcou o seu primeiro apelo a
ajuda e que inspira hoje a AIS a continuar a sua obra com fidelidade criativa.
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